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Stimați părinți,
Traversăm o perioadă dificilă, nemaiîntâlnită până acum, cu foarte multe incertitudini și
provocări și de aceea este nevoie mai mult decât oricând să colaborăm, să comunicăm mai frecvent și mai
eficient, să dăm dovadă de înțelegere, de calm, de rațiune și de respect reciproc pentru binele copiilor
noștri.
În urma comunicării procentului infectărilor cu SARS-COV-2 de către D.S.P Prahova,
Ploieștiul se află în SCENARIUL 2/ SCENARIUL GALBEN, așadar, liceul nostru va începe cursurile
în sistem „hibrid”.
Acesta prevede prezența zilnică la școală a tuturor elevilor din clasele aXII-a, în timp ce
elevii claselor aIX-a – aXI-a vor veni la școală alternativ: jumătate fizic, iar cealaltă jumătate va
participa on-line la aceleași lecții din orarul școlii.
În acest sens, efectivele de elevi ale claselor aIXa – aXI-a au fost împărțite în două
formațiuni de studiu egale (numite Grupa 1 și Grupa 2) în ordine strict alfabetică. Cele două grupe vor
participa alternativ la două săptămâni la activitățile în școală și on-line
Atunci când stau acasă, elevii au obligația de a intra on-line la lecții conform orarului pe care
l-ar fi avut și dacă mergeau la școală. În caz contrar vor fi considerați absenți
Pe toată durata activității, masca este obligatorie atât pentru elevi, cât și pentru întreg
personalul școlii. Responsabilitatea măștilor copiilor, conform prevederilor actuale, aparține părinților,
până la noi clarificări în acest scop.
Accesul părinților în curtea și în clădirea școlii este interzis; veți fi informați de către diriginți
cum puteți rezolva problemele legate de secretariat.
Considerăm că pentru a proteja sănătatea copiilor, a cadrelor didactice și, implicit, a dvs.
aceasta este cea mai bună soluție. Școala noastră face eforturi considerabile pentru coordonarea
activităților desfășurate în școală, dar și pentru asigurarea logisticii și a infrastructurii necesare
desfășurării cursurilor în condițiile actuale.
Vă asigurăm de întregul nostru sprijin și suntem convinși că doar împreună vom reuși să
depășim cu bine toate problemele apărute.

Cu respect,
Director, Prof. Ionescu Ruxandra

